
                                                                                                       
 
Uitbreiding Taalcentrum Almere PO januari 2022 
 

Uitbreiding capaciteit  

Door de toename van het aantal aanmeldingen heeft het Taalcentrum PO z’n maximale 

capaciteit bereikt.  De groepen zijn tijdelijk groter gemaakt dan wenselijk en nieuwe 

aanmeldingen komen op een wachtlijst.  

Op dit moment zitten er ca. 315 leerlingen op het Taalcentrum PO, verdeeld over 19 

groepen, terwijl er eigenlijk plek is voor 285 leerlingen (dit is exclusief de leerlingen in de 

kansklas en kopklas).  

 

Samen met de gemeente Almere zijn wij op zoek gegaan naar een nieuwe locatie voor 

het Taalcentrum PO. Deze locatie is gevonden aan de Binnenkruierstraat 9 en het kan 8 

groepen herbergen en zal binnenkort beschikbaar komen. Het is de bedoeling om er op 1 

maart 2022 te starten met onderwijs.  

Om het ook daadwerkelijk in gebruik te kunnen nemen zullen er voldoende geschikte 

leerkrachten gevonden moeten worden. Op dit moment denken we in ieder geval met 4 

groepen te kunnen starten. Intussen blijven we op zoek naar nieuw personeel om zo 

snel mogelijk de wachtlijst te kunnen opheffen. In deze tijd van lerarentekort een zeer 

uitdagende opgave. 
 

Leerlingen rechtstreeks naar het reguliere onderwijs 

In oktober is via de nieuwsbrief van Passendonderwijs het volgende medegedeeld:  

‘Formeel juridisch gezien hebben alle kinderen recht op onderwijs en wordt onder ‘extra 

ondersteuning’ niet verstaan ondersteuning ter bevordering van de beheersing van de 

Nederlandse taal met het oog op het voorkomen en bestrijden van 

onderwijsachterstanden. Kortom mochten ouders van de wachtlijst zich melden bij een 

reguliere basisschool dan kunnen de scholen leerlingen niet weigeren op basis van de 

taalvaardigheid van de leerling. Het Taalcentrum hoopt uiteraard dat de effecten van de 

wachtlijst beperkt zal blijven en dat er snel een passende oplossing komt voor de 

wachtlijstkinderen maar voorlopig zien wij geen andere oplossing.’ 
Intussen zijn al diverse leerlingen begonnen in het regulier onderwijs omdat ouders de 

keus maakten om niet op een plek binnen het Taalcentrum Almere te wachten.  
 

Leerlingen vanuit het reguliere onderwijs aanmelden bij het Taalcentrum. 

Zijn er leerlingen die bij u op school zijn begonnen maar eigenlijk op het Taalcentrum 

hadden moeten starten en nu bij u op school dreigen vast te lopen vanwege de 

taalproblematiek? Deze leerlingen kunt u alsnog opnieuw aanmelden bij het Taalcentrum 

via administratie@taalcentrumalmere.nl. Wij zullen deze leerlingen in aantal 

inventariseren, intakegesprekken plannen en hen oproepen zodra er plek is op het 

Taalcentrum. Hopelijk is er dan plek voor hen vanaf 1 maart of zo snel mogelijk daarna. 

 

Zoals overal maakt corona en ziekte-uitval de uitdagingen die er liggen niet 

gemakkelijker. Wij hopen dat er toch op tijd voldoende personeel zal zijn om alle 

uitdagingen het hoofd te kunnen bieden en de wachtlijst tot het verleden gaat behoren, 

wij hopen in ieder geval op uw begrip voor de ontstane situatie.  

We wensen ook jullie veel succes met alle uitdagingen bij jullie op school en willen samen 

met jullie voor alle leerlingen het best passende onderwijs. 

 

Vriendelijke groet,  
Theo klein Koerkamp 
Directeur 
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